
Utorok 28. novembra 2017 

Piesne: ES č. 465, 699 

Text: Iz 10, 22 – 23 

„Keby bolo tvojho ľudu, Izrael, ako morského piesku, len zvyšok sa v ňom obráti. Padlo 

rozhodnutie o záhube, ktorá priplaví spravodlivosť. Lebo skazu, a to pevne určenú, vykoná 

Pán, Hospodin mocností, na celej zemi.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Slová proroka Izaiáša sú upozornením na to, že Hospodinovi nezáleží na množstve, nejde Mu 

o kvantitu, ale skôr o kvalitu. Nespočítateľné množstvo Božieho ľudu, ktoré je vyjadrené 

slovami „Keby bolo tvojho ľudu, Izrael, ako morského piesku“, nemá vplyv na Božie 

rozhodnutie. Pán Boh sa nerozhoduje podľa toho, kde je väčšina. To nie je rozhodujúce pre 

záchranu. Avšak tieto slová nás nepriamo upozorňujú aj na to, že s izraelským ľudom nie je 

všetko tak, ako má byť, a že záchrana sa bude týkať len zvyšku. Veď sme čítali: „... len 

zvyšok sa obráti.“ Čo to však znamená pre nás? Tak, ako sa izraelský národ nemal spoliehať 

na to, že patrí do veľkej skupiny vyvoleného národa a že vďaka tomu bude zachránený, ani 

my sa nemáme spoliehať na to, že naša záchrana príde automaticky, pretože sme napríklad 

súčasťou druhej najväčšej cirkvi na Slovensku alebo patríme do veľmi živého, aktívneho 

cirkevného zboru atď. Aj keď v demokracii má právo väčšina – tá rozhoduje, z Božieho 

pohľadu to tak nemusí platiť. Práve ten zvyšok bude zachránený. Tým zvyškom nie je nikto 

iný ako tí, ktorí sa vo svojom živote opierajú nie o verejnú mienku, o väčšinu, ale 

o Hospodina, o Božie slovo, a ktorí sa s pomocou Ducha Svätého navracajú na cestu za 

Hospodinom. A práve z toho pohľadu sú slová proroka Izaiáša slovami nádeje. Veď nás 

uisťujú o tom, že Hospodin nebude súdiť plošne a že ani nezabudol na zvyšok – na tých, ktorí 

zostávajú verní aj napriek nepriaznivým okolnostiam. A teda aj keď neraz máme pocit, že nás 

je len hŕstka tých, ktorí sa spoliehame vo svojom živote na Hospodina, že sme už len zvyšok 

a že Hospodin na nás zabudol, nezúfajme. Hospodin s nami počíta. Veď i v nasledujúcej 

kapitole čítame: „V ten deň Pán druhý raz vystrie ruku, aby vykúpil zvyšok svojho ľudu.“ (Iz 

11, 11) On svoju záchranu myslí vážne, veď dokonalým príkladom je obeť Jeho 

jednorodeného Syna Ježiša Krista. On nás svojím dielom všetkých zachraňuje. Počítame však 

s touto záchranou? Amen.  

 

Modlitba:   

„Ale všetci priestupníci budú vykynožení, potomstvo bezbožníkov bude vyťaté. Záchrana 

spravodlivých je od Hospodina, On im je útočiskom v čase súženia. Hospodin im pomáha a 

vyslobodzuje ich, vyslobodzuje ich od bezbožníkov a zachraňuje ich, lebo sa k Nemu 

utiekajú.“ (Ž 37, 38 – 40) Amen. 
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